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Od marca na żoliborskie drogi
powrócą miejskie rowery,
jedna nowa stacja na Kępie
Potockiej
Miasto stawia na partnerstwo
publiczno-prywatne w sprawie
nowych parkingów. Czy
podziemny parking przy
pl. Wilsona może nie powstać?
Trwa analiza geodezyjno –
prawna części pasa rezerwy
ulicy Broniewskiego, aby
móc wyremontować drogę
dojazdową do osiedla na
Zatrasiu. Ile czasu to zajmie?
Miał przy sobie 140 gramów
marihuany. Policja zatrzymała
obcokrajowca w okolicy
ul. Rrudnickiego.
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MIEJSCE, KTÓRE POWSTAŁO Z MIŁOŚCI DO DREWNA I WODY
Na terenie Klubu Sportowego Spójnia działa otwarta pracownia stolarska. W Szkutni można
samodzielnie zbudować drewniany kajak, longboard a nawet niedużą łódkę. Przemek
Sobotowski, właściciel Miasta Szkutni, niespodziewanie kupił 60-letnią łódź i od tego wszystko
się zaczęło.

CO ROBIĆ W NIEDZIELE OBJĘTE ZAKAZEM HANDLU?
Od tego roku tylko w jedną niedzielę w miesiącu zrobimy zakupy. Wyjątkiem jest kwiecień
i grudzień. Oznacza to, że siódmy dzień tygodnia możemy poświęcić wyłącznie dla siebie.
Kino, teatr, obiad w restauracji to atrakcje, które zawsze można zarezerwować na niedzielne
popołudnie.

BIBLIOTEKARZ, KTÓRY CHCIAŁ UDOWODNIĆ, ŻE ŻYCIE
LUDZKIE JEST WARTE TYLE SAMO CO KOMARA
Mijają trzy lata od brutalnego morderstwa popełnionego przez Kajetana P. Choć nie ma wątpliwości
co do popełnionego czynu, proces nie jest przesądzony.

PRZYTUL
Cóż może być milszego w zimowy wieczór niż otulenie się miękkim kocem? Cóż milszego niż
wtulić się w ramiona ukochanego? Cóż słodszego niż tulenie małego dziecka? Cóż bardziej
rozbrajającego niż widok dużego faceta z niemowlakiem albo pary tulących się staruszków?
Kiedy tracimy kogoś bliskiego, często mówimy “będzie mi brak twojego przytulenia”.
O ulubionym miejscu mówimy “przytulny kącik”. Co takiego jest w przytulaniu, że czerpiemy
z niego radość i poczucie bezpieczeństwa?

OWCE NA WIŚLE, CZYLI O KĘPIE, KTÓREJ NIE MA
W poprzednim numerze “Gazety Żoliborza” pisałam o Muzeum Sportu i Turystyki, które mieści
się w gmachu Centrum Olimpijskiego przy Wybrzeżu Gdyńskim. Stamtąd już tylko kilkaset
metrów do Wisły. Na samym brzegu przed oczami pojawia się dość rwący miejscami nurt,
przeciwległy brzeg i zarośnięte krzewami łachy i wyspy. Spokój, cisza i dzika natura, kilka minut
spacerkiem od hałasów i pośpiechu wielkiego miasta. A jak było tu dawniej?

więcej na

WWW.GAZETAZOLIBORZA.PL
Mateusz Durlik
Redaktor naczelny

Bezlitosna, inteligentna
satyra, gdzie świat
Hollywood pokazany jest
bez lukru. O spektaklu
“Apartament prezydencki”
w Teatrze Komedia
opowiada Sylwia Gliwa.

www.gazetazoliborza.pl
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które powstało

MIŁOŚCI

z
do drewna
i wody

Budżet obywatelski

Straż miejska najczęściej
interweniowała w sprawie
złego parkowania. Najrzadziej
w związku z ujęciem osób
podejrzanych.

Zeskanuj kod QR
i bądź zawsze
na bieżąco!

LUDZIE ŻOLIBORZA

W tym miesiącu skoncentruję swoją uwagę na budżecie
partycypacyjnym. Pisaliśmy kilkanaście dni temu o zmianach jakie
przyniesie tegoroczna edycja i pewnie większość z osób, które nie
tylko aktywnie głosuje za rzeczami, które chce w dzielnicy zmienić,
ale tych, które zgłaszają projekty zastanawia się, czy zgłaszanie
projektów ma sens…
Nie wiem jak u Was, ale moje doświadczenie w tej materii jest,
niestety, niezbyt przyjemne. Zgłaszałem kilka projektów i znacząca
większość z nich nie została zrealizowana lub została zrealizowana
częściowo. Odwiedziłem ostatnio urząd dzielnicy, aby dowiedzieć się
co z jednym z nich” Rewitalizacja ul. Przasnyskiej”. Projekt ten zebrał
ponad 1100 głosów, najwięcej ze wszystkich projektów w tej edycji
na całym Żoliborzu. Był zgłoszony w 2016 roku, do realizacji w 2017
i zgadnijcie co… dokładnie tak, nie został jeszcze zrealizowany,
jedynie 3 lata minęły... No i dowiedziałem się od jego urzędowego
„opiekuna”, Pana Krystiana, że projekt został skończony… - Ale przecież nie został, powiedziałem.
- Został… jego koszt przewyższył całkowitą wartość projektu i tylko
tyle mogliśmy zrobić, oznajmił Pan Krystian.
- Ale przecież sami akceptowaliście zaproponowaną przeze mnie
wycenę rok wcześniej – powiedziałem.
Pan Krystian, zgodnie ze swoimi poglądami dotyczącymi priorytetów
w tworzeniu tkanki miejskiej był twardy jak beton… nieugięty
- Być może dokończymy ten projekt z innych środków, ale na pewno
nie zrobimy wszystkiego, odparł z całą stanowczością.
- Panie Krystianie, nas głosujących na ten projekt średnio
interesują z jakiej puli skończy Pan ten projekt, ważne, żeby go
skończyć - dodałem i zapytałem, kiedy można się zatem spodziewać
zakończenia tych prac i co wejdzie w ich skład.
- Proszę napisać pismo, żeby nie było, że się tym projektem interesuję
sam bez podstaw…
No i postanowiłem napisać pismo, ale nie do Pana Krystiana, lecz
do Centrum Komunikacji Społecznej oraz do prezydenta Michała
Olszewskiego, opiszę w nim jak urzędnicy podchodzą do projektów
i projektodawców oraz jak długo trwa realizowanie tego, na co
z dużym zaangażowaniem spoglądali mieszkańcy…

AUTOR WYWIADU:
JAKUB KRYSIAK

Na terenie Klubu Sportowego Spójnia działa otwarta pracownia
stolarska. W Szkutni można samodzielnie zbudować drewniany
kajak, longboard a nawet niedużą łódkę. Przemek Sobotowski,
właściciel Miasta Szkutni, niespodziewanie kupił 60-letnią łódź
i od tego wszystko się zaczęło.

Fot. KInga Gut
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- Jesteś szkutnikiem czy bardziej stolarzem?
Które określenie jest ci bliższe?
- Nie nazwałbym się szkutnikiem.
Bardziej aspiruję do bycia nim. Uważam
się po prostu za majsterkowicza.

dość skomplikowana. Deska musi być
pusta w środku, na wręgach frezuje się
listewki, żeby całość wyglądała jak z litego drewna. Trzeba dobrać odpowiednie
drewno. Musi być bardzo lekkie.

- Miasto Szkutnia jest miejscem, gdzie powstają m.in. kajaki, canoe czy sup boardy. Wydaje się to dość skomplikowane jak na zwykłe
majsterkowanie.
- W pracowni powstają rzeczy z użyciem prostych technologii, przy pomocy których każdy może robić to samo
co ja, tylko że w swoim garażu. Oczywiście udało mi się z czasem zgromadzić
trochę narzędzi i doświadczenie, ale
w tym co robię nie ma technologii, która jest nieosiągalna dla zwykłego człowieka. Jedną z misji całego przedsięwzięcia, jakim jest Miasto Szkutnia, jest
przekonanie ludzi do tego, że da się zrobić rzeczy, które pozornie wyglądają na
bardzo skomplikowane a da się je wykonać w domowych warunkach.

- Skąd w ogóle pomysł na otwartą pracownię stolarską?
Zaczęło się od kupna 60-letniej,
drewnianej, szwedzkiej łodzi motorowo
- żaglowej. Jak każda drewniana łajba
w tym wieku wymagała remontu. Nie
mając żadnego pojęcia o tym wszystkim co jest związane z pracami przy takiej łodzi, zacząłem ją remontować. Jestem przykładem tego, że wszystkiego
można się nauczyć z YouTube, bo mocno się nim wspomagałem przy pracach.
Korzystałem też z wiedzy znajomych.
Kiedy skończyłem remontować tą łódź
okazało się, że brakuje mi tego dłubania w drewnie nawet bardziej niż samego pływania. W końcu doszedłem do
wniosku z kolegą, że fajnie byłoby mieć
coś na miejscu, czyli w Warszawie, bo
mój kuter zacumowany jest nad Morzem Bałtyckim. Zaczęliśmy budować
kajak w garażu. Zanim go skończyliśmy
wymyśliliśmy sobie, że będziemy uczyć
tego ludzi. I ten kajak ostatecznie skończyliśmy w pracowni Miasto Szkutnia.

planu wynika z tego, że ciężko mi uwierzyć w możliwość utrzymania się z tego
typu działalności w tym kraju. Oczywiście mógłbym robić zabudowy kuchen-

ne, ale nie bawi mnie tego typu produkcja – chyba, że miałbym zająć się produkcją desek surfingowych. (śmiech)
- Jaki wymiar osobisty ma dla Ciebie pracownia i praca w drewnie?
- W pracowni relaksuję się. Dla mnie
praca w niej jest odskocznią. Z resztą sam sobą jestem zaskoczony, bo to
zupełnie coś innego niż to co robiłem
przez całe życie. Kiedyś jeździłem na
motorze, teraz już go nie mam. Wolę
pływać tym co skonstruowałem. To
co mnie kręci to robienie nowych rzeczy. Do tej pory zrobiłem już dużo desek longboardowych, kajaków i canoe,
ale cały czas staram się robić nowe projekty.

Fot. KInga Gut

- A jak kształtuje się przyszłość pracowni
w twojej głowie?
- Nie mam konkretnego planu, ale na
pewno wiąże z nią przyszłość. Sam brak

Fot. KInga Gut

- Czy to co określasz bardzo skromnie majsterkowaniem jest Twoim sposobem na życie?
- Po dwudziestu latach pracy w korporacji zrobiłem sobie na jakiś czas przerwę. To było trochę takie poszukiwanie
swojego miejsca. Marzy mi się, żebym
mógł w przyszłości utrzymać się z tego
w całości. Niestety, musiałem wrócić do
pracy w korporacji. Pracownia zarabia
sama na siebie, dzięki temu udaje mi się
ją utrzymać.

- Jest jakiś szczególny dla Ciebie projekt?
- Drewniana deska surfingowa stała się moim marzeniem i zrobiłem ją. To
jest bardzo rzadka umiejętność w tej
części Europy. Sama konstrukcja jest

- Wybrzeże Gdyńskie a konkretnie teren Klubu Sportowego Spójnia to lokalizacja pracowni. Przypadek?
- Długo szukaliśmy miejsca na pracownię. W Warszawie mało jest miejsc
gdzie można hałasować, kurzyć i smrodzić chemią. Prawie wynajęliśmy warsztat po innym stolarzu w kamienicy na
Żelaznej, ale pomyśleliśmy, że wygenerujemy sobie problem, bo sąsiedzi nie
będą zadowoleni. Później dowiedzieliśmy się, że poprzedni właściciel został
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właśnie wykurzony przez mieszkańców
kamienicy.
I tak oto wylądowaliśmy na Wybrzeżu Gdyńskim z czego jestem bardzo zadowolony. Mieszkam przy placu Wilsona, więc mam bardzo blisko. Na zewnątrz
jest też miejsce gdzie latem możemy
pracować i robić grille. Co ważne - mamy
wyjście na plażę Żoliborz i w każdej chwili
możemy przetestować nasze konstrukcje. Miejsce jest mega fajne.
- Dużo jest takich pracowni jak Miasto Szkutnia?
- W samej Warszawie jest pracownia miejska. Oczywiście takich pracowni
otwartych jest dużo w Stanach, w Niemczech również. Z kolei w Norwegii miałem okazję odwiedzić tradycyjną szkołę szkutniczą. To jest mocno finansowane przez państwo. Oni mają taką kulturę rzemieślniczą i morską i chcą to dziedzictwo kulturowe zachować, w związku
z tym wszystko co budują jest wykonane tradycyjnymi metodami.

- W Twojej pracowni można zbudować m.in.
kajak, longboard, sanki, różnego rodzaju
skrzynie.
- Najbardziej popularne są longboardy z tego względu, że są teraz modne a z samego kursu wszyscy są zadowoleni. Jak ktoś zbuduje już tę deskę
longboardową to później jest w stanie obsłużyć kilka maszyn, dzięki którym sam zbuduje prosty stół czy regał. Podczas konstruowania takiej deski używają wyrzynarek, szlifierek,
kleją, skręcają i frezują z szablonem.
W takim krótkim programie jest dużo
technik stolarskich i właściwie wszyscy, którzy przeszli ten kurs mówią
później, że bali się brać za takie rzeczy
a po kursie zupełnie wyzbyli się obaw.
Ja to rozumiem, bo do dzisiaj boję się
szlifierki i podchodzę do niej z dużym
respektem (śmiech). Wracając do tematu, to tak układam te zajęcia, żeby
później ludzie sami mogli sobie dłubać
w drewnie.


reklama

Klubokawiarnia dla dzieci na Żoliborzu

kawiarnia
sala
zabaw
zajęcia dla dzieci

50%

urodziny
Qlka Cafe Przasnyska 11
tel. 516.732.515
godziny otwarcia:
pn. - sb. 10.00-19.00; ndz. 10.00-16.00

z tą ulotką 50% jednorazowej zniżki na wejście na salę zabaw

PREZENTACJA
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- Są ludzie, którzy wracają, bo zaraziłeś ich
swoją pasją?
- Mam grono osób, które wynajmuje miejsca na stałe, ale to już są bardziej niż hobbyści. Jeden chłopak zaczął
robić deski longboardowe. Był u mnie
na pierwszych warsztatach. Teraz rozkręca swoją markę. Ludzie wracają, by
robić kolejne projekty. Przyprowadzają dzieci i wspólnie coś tworzą. Inni zaczynają nawet robić meble. Ludzie się
wkręcają w to. Jedynym ograniczeniem w tym momencie jest moja praca zawodowa. Jak zaczynałem rozkręcać pracownie, w całości się temu poświęcałem. Byłem tu codziennie, ale teraz sporo czasu zajmuje mi praca zarobkowa, więc czas w pracowni spędzam wieczorami i w weekendy. Teraz
warsztaty robię głównie dla firm i domów kultury albo po prostu dla większych grup.
- Przychodzą do Ciebie ludzie i mają swój projekt albo jakiś określony cel?
- Fajnie jest jak ludzie przychodzą
z kimś i robią coś razem i się tym bawią.
Oczywiście są ludzie, którzy przychodzą z jasno wyznaczonym celem czy
ze swoimi projektami. Z nimi jest najtrudniej, bo ciężko dostosować czas.
Co ważne, takie zajęcia mają sens, kiedy przynajmniej trzy osoby są zaangażowane w projekt. Najlepiej jednak jak
jest tych osób dziesięć, dlatego robię dużo zajęć zorganizowanych. Teraz akurat szykuję się do zajęć w jednym z warszawskich domów kultury.
Będziemy robić taborecik. Mam pocięte elementy dla czternastu stanowisk,
gdzie przy każdym pracują dwie osoby. Często są to rodzice z dziećmi. Nie
powiem, że jest to to co mnie najbardziej kręci, ale lubię pracować z ludźmi. Zawsze organizowałem sporo zajęć
dla rodzin z dziećmi. Robiliśmy budki dla
ptaków czy półki na ścianę, różnego rodzaju zabawki.

- Dzieci też używają elektronarzędzi?
- Jak robię coś z dziećmi to muszę
wybrać takie rzeczy do zrobienia, by co
najwyżej użyć wkrętarek, bo nie hałasują albo cichych szlifierek. Głównie korzystamy wtedy z pił ręcznych, dlatego też
ogranicza to w jakiś sposób zajęcia.
- Co jest największym wyzwaniem w organizowaniu takich zajęć?
Zajęcia są otwarte, więc przychodzą na nie dzieci nawet w wieku trzech
lat. Moim zdaniem do tego typu zajęć
minimum 5-latki będą w sam raz. Zdarzają się wyjątki, takie jak 4-latek, który
ze swoim tatą przez osiem godzin robił
sanki i wcale go to nie nudziło. Jak dzieci mają kilka sesji z budowy budek, karmników czy półek to większość przez te
dwie, trzy godziny poświęca się temu,
ale są też takie dzieci, którymi w pewnym momencie trzeba się zająć inaczej. Wtedy wycinam im karabin, zabawkę albo miecz. Dlatego jak robię takie otwarte zajęcia to muszę wszystko
przemyśleć i zaplanować tak, aby każdy mógł doprowadzić tworzony obiekt
przynajmniej do stanu surowego, czyli bez szlifowania i malowania. Największym wyzwaniem jest jednak wymyślić projekt, który da się zrobić i który
wygląda finalnie tak, że nikt się go nie
wstydzi. Póki co jeszcze nikt nie wyszedł
z zajęć i nie skończył projektu.
- Skąd taka skuteczność?
- Jak mam zajęcia, które trwają cztery albo osiem godzin to muszę zawsze dostosować zajęcia tak, żeby dało się osiągnąć cel i żeby ludzie nie zanudzili się. Dobrym przykładem są warsztaty z robienia
deski longboardowej, które trwają dwie
sesje. Na pierwszej sesji deski wygina się
i klei a drugiego dnia wycina i frezuje. Drugiego dnia, kiedy wszyscy tną, używają
frezarek, wyrzynarek to po siedmiu godzinach są skołowani, ale mega szczęśliwi.

- Masz przed sobą jakieś wyzwanie konstruktorskie?
- Cały czas czegoś się uczę. Najbardziej kręcą mnie deski. Obecnie
chcę skoncentrować się na sup boardzie. Wiem, że opracowywana przeze mnie koncepcja ma być tania i prosta w złożeniu. Każdy będzie mógł kupić zestaw i złożyć go samemu albo
w pracowni podczas warsztatów. Teraz pozostaje kwestia opracowania
prototypu i sprawdzenia wszystkich
parametrów.
Jeśli chodzi o sup boardy, gdzieś
w głowie kiełkuje mi chęć na popularyzacje tego typu desek. Myślę o jakimś
wydarzeniu, na którym uczestnicy budowaliby z kijów bambusowych jednorazowe supy. Wtedy też przy okazji
można nabyć pojęcie na temat budowania i konstrukcji. Może coś uda się zrobić
takiego na „Plaży Żoliborz”.
- Według Ciebie co takiego jest w pracy
w drewnie?
- Bardzo lubię jego zapach i to, że
można je kształtować. Największą satysfakcję mam z tego, że nie mając pojęcia o tym wszystkim, nauczyłem się robić rzeczy, które podobają się ludziom
i mi a w dodatku pływają.
- Poza Szkutnią jesteś jakoś związany z Żoliborzem?
- Na Żoliborzu mieszkam jakieś siedem lat, ale zawsze byłem związany z tą
stroną Warszawy. Szczerze mówiąc jestem zachwycony i nie chcę mieszkać
nigdzie indziej i naprawdę się zakochałem w tej dzielnicy.

RISOTTO

FLAMINIA rodzinna trattoria, specjalizująca się w kuchni
rzymskiej, posiadająca włoski certyfikat jakości
OSPITALITA ITALIANA Ristoranti Italiani nel Mondo

Kuchnia włoska kojarzy się w pierwszej chwili
z pizzą, spaghetti, rybami i owocami morza.
Osoby znające ją wymienią także mięsa i risotto.
Risotto to bardzo ciekawe danie, względnie nowe na mapie kulinarnej
Włoch. Ryż aż do XV w. sprzedawany był w sklepach z egzotycznymi
przyprawami. Używano go jako lekarstwo pijąc jedynie wywar powstały podczas jego gotowania, aczkolwiek na dworze książęcym rodu
Savoia już na początku XIV w. był składnikiem deserów. Powszechny
użytek gastronomiczny przyszedł z modą na żywność egzotyczną,
która zapanowała wraz z odkryciem Ameryki. Jak wiemy z kronik już
w XVI w. ryż z szafranem i serem gotowany na rosole był podawany
na dworze książęcym w Ferrarze jako danie pochodzenia sycylijskiego. To właśnie na Sycylii aż do zjednoczenia Włoch były największe
uprawy ryżu i dopiero w XIX w. prymat przejęły Piemont i Lombardia,
które w połowie XIX w. rozpowszechniły risotto w całych północnych
Włoszech. Początkowo w 2 wersjach: ubogiej,
czyli ryżu ugotowanego w rosole z przypadkowymi składnikami dostępnymi akurat w trakcie
przygotowywania posiłku oraz tej arystokratycznej z szafranem, którego złoty kolor spowodował, iż od średniowiecza używano go jako
przyprawy symbolizującej bogactwo.
W 1853 r. wyszła pierwsza książka kucharska
z przepisem na risotto milanese (to z szafranem). Danie szybko zdobywało popularność
i obok milanese szybko powstały różne warianty. Wielkim miłośnikiem risotto był Giuseppe
Verdi, który podczas pobytu we Francji tak
za nim tęsknił, że jego żona musiała przesłać
przepis dyrektorowi Opery Paryskiej. Z kolei
w 1905 r. znany włoski poeta Giovanni Pascolo
poświęcił mu swój wiersz. Danie, zdobywając popularność, spowodowało prace nad odmianami ryżu idealnymi do niego i na początku
XX w. wyselekcjonowano Arborio, Carnaroli i Vialone nano. Risaia to
po Włosku pole ryżowe a riseria to pomieszczenie, w którym obrabia
się zebrany ryż. Świetnym przykładem jak ważna jest jakość składników w kuchni włoskiej jest działające od 1903 r. gospodarstwo

rolne Tenuta Margherita. Składa się na nie 300 ha pól ryżowych oraz
riseria, w której posortowane ziarna poddaje się starannej obróbce.
W tym celu wykorzystuje się maszyny pochodzące z czasów założenia
młyna. Po usunięciu łusek porusza się w nich
ziarnami powoli w górę i w dół, pozwalając,
aby były polerowane ocierając się o siebie zachowując możliwie najwięcej skrobi i witamin.
Delikatny proces sprawia, iż ziarna zachowują
lekko bursztynowy kolor a nie są idealnie białe
jak to ma miejsce w przypadku tych pochodzenia wielkoprzemysłowego. Jak widać cały
cykl (od zasiania aż po gotowe ziarna) jest pod
pełną kontrolą rodziny Brusa. O gościnności
właścicieli można się osobiście przekonać na
miejscu, korzystając z usługi agroturystycznej
gospodarstwa (na zdjęciu obok widzimy przesympatycznego Davide’a Brusa).
Warto osobiście sprawdzić jak smakuje risotto
z plonów 2018 Tenuta Margherita. W tym celu
wystarczy przyjść do Trattoria Flaminia posiadającej włoski certyfikat jakości Ospitalita Italiana, która w swoim stałym menu proponuje
risotto z grzybami oraz z owocami morza, ponadto często przygotowywane są także inne jak choćby delikatne z różowym pieprzem, gorzkawe z radicchio czy intensywnie czarne z atramentem kałamarnicy
(oczywiście używając wyłącznie ryżu z Tenuta Margherita).
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W piątki wieczorem muzyka na żywo w wykonaniu rodowitych Włochów!
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Co robić w niedziele objęte zakazem handlu?
5 miejsc gdzie można smacznie i kultu ralnie spędzić siódmy dzień tygodnia
AUTOR TEKSTU: JAKUB KRYSIAK

Od tego roku tylko w jedną niedzielę w miesiącu zrobimy zakupy. Wyjątkiem jest kwiecień
i grudzień. Oznacza to, że siódmy dzień tygodnia możemy poświęcić wyłącznie dla siebie.
Kino, teatr, obiad w restauracji to atrakcje, które zawsze można zarezerwować na niedzielne
popołudnie.

Fot. Jakub Krysiak

więc doskonałym urozmaiceniem dla
stałych bywalców a także tych, którzy nie zaznali mocy obłędnego smaku przygotowywanych dań w Trattorii Flaminii. Panującą wewnątrz atmosferą i pysznymi daniami zachwycają się
nawet rodowici Włosi. Restauracja została doceniona przez Ambasadę Włoską, która właśnie we Flaminii zorganizowała kolację inaugurującą coroczną inicjatywę jaką jest „Tydzień kuchni włoskiej na świecie – The Extraordinary Italian Taste”. Za fantastyczny
smak i włoski charakter dań odpowiada zespół zdolnych kucharzy, który już
wcześniej pracował w restauracjach
prowadzonych przez Włochów. Sekre-

tem prawdziwie włoskich smaków są
domowe przepisy, przekazane rodzinie
właścicieli przez rzymskich sąsiadów
i przyjaciół, których poznali mieszkając
we Włoszech.
Nove Kino Wisła to jedno z najstarszych kin w stolicy. Serwuje repertuar nawet dla najbardziej wymagających miłośników kina. Odbywają się
w nim pokazy premierowe i przeglądy
filmowe.
W kinie odbywają się też pokazy slajdów o różnorodnej tematyce. Na jedną
z lutowych niedziel zaplanowano pokaz
połączony z opowieścią o podróży Natalii Mileszyk do Iranu. - W moich historiach nie chodzi o mnie i moje przygody ani nawet o drogę – chodzi przede
wszystkim o ludzi, spotkania, konwersacje – wyjaśnia Natalia Mileszyk.
W kinie odbywa się również cykl
dla dzieci „Misiowe Poranki”, podczas
których emitowane są polskie bajki. Dzieci biorą udział w zajęciach pla-

Fot. Materiały promocyjne Cinema City

Fot. Jakub Krysiak

Fot. Materiały promocyjne Sali Zabaw Fikołki

Podczas niedzielnego spaceru po
Parku Żywiciela można wstąpić do Teatru Komedia na spektakl. Jedną
z propozycji jest komedia „Interes życia” przedstawiająca losy projektantek bielizny Jane i Sybil. - Jeśli połączymy podejrzenia małżonków, skradzioną bieliznę, roznegliżowanych mężczyzn, którzy muszą udawać kobiety,
nadmiar szampana i nieustające nieporozumienia - kto jest kim, to mamy
znakomity przepis na zawrotną farsę
w klasycznym stylu – czytamy w oficjalnej zapowiedzi „Interesu życia”. Akcja rozgrywa się w wynajętym pokoju, gdzie bohaterki mają spotkać się
ze słynnym projektantem mody, z którym chcą nawiązać współpracę biznesową.
W niedziele niehandlowe, tak jak
we wszystkie weekendy, Trattoria
Flaminia serwuje specjały z owocami
morza spoza karty dań. Weekendy są

stycznych i zabawach. Jak zapowiedzieli organizatorzy, na niedzielę (17
lutego) zaplanowano wykonanie serc
z okazji odbywających się wcześniej
walentynek.

Prochownia to miejsce, w którym
można zjeść i odpocząć podczas spaceru w Parku Żeromskiego.
W karcie dań znajdziemy śniadania,
obiady i dania serwowane od rana do
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BIBLIOTEKARZ,
który chciał udowodnić,
że życie ludzkie jest warte
tyle samo co komara
Fot. Jakub Krysiak

północy. Coś dla siebie znajdą zarówno weganie jak i osoby wszystkożerne. Warto śledzić działalność „Prochowni” ze względu na organizowane wydarzenia. Latem jest to m.in.: kino pod
chmurką czy joga na dworze a zimą
różnego rodzaju warsztaty DIY. Przez
cały rok w „Prochowni” jest miejsce na
potańcówki, spotkania podróżnicze i zajęcia dla dzieci.
Niedziela bez handlu nie wyklucza
wizyty w Arkadii. Znajdziemy tu w sumie 39 punktów gastronomicznych, których oferta zawiera wiele atrakcyjnych promocji. Smakosze słodkości mogą przyjść na gofry do
Nadziane Gofry, na ciasto w cukierni
Sowa i A. Bikle czy napić się gorącej
czekolady w kawiarni Wedla. Ci, którzy
wolą przekąsić coś mniej kalorycznego
mają do dyspozycji punkt „Redberry”,
gdzie serwowane są niskokaloryczne
jogurty i bezglutenowe przekąski o puszystej konsystencji.
Bardziej wygłodniali mogą spróbować ukraińskiej kuchni w Kozaczoku
albo libańskich dań w Fenicji. Amatorzy kuchni Dalekiego Wschodu mogą
wybrać się do Azia, gdzie znajdują się 3
stacje tematyczne z kucharzami przygotowującymi dania na żywo. Włoska
pizza, penne i canelloni to trzon włoskiej Trattorii Italia. W karcie kuszą
również włoskie zupy. Kulinarny świat
Arkadii współtworzy również naleśnikarnia Lalka, w której serwowane są

MIASTO ŻOLIBORZ

naleśniki w najróżniejszych odsłonach.
W menu dostępne są tradycyjne smaki
inspirowane kuchnią orientalną.
Weganie i wegetarianie z kolei znajdą coś dla siebie w restauracji Zielona,
która specjalizuje się w serwowaniu nowoczesnej, pełnowartościowej kuchni
roślinnej o międzynarodowym charakterze. Fani burgerów z kolei mogą wybrać coś dla siebie w Black. Tym, którym zależy na czasie mogą skorzystać
z oferty fast foodów takich jak McDonald, KFC, Subway, Burger King
czy Pizza Hut.

Fot. Jakub Krysiak
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Najmłodszym mieszkańcom Żoliborza polecamy wizytę w Sali Zabaw Fikołki w Arkadii. Po za mnóstwem
atrakcji, zabaw i warsztatów, w niedziele przewidziane są również teatrzyki dla
dzieci. Pierwszy zatytułowany „Z legendą przez Polskę” odbędzie się 17 lutego
o godzinie 17:30, drugi zaś „Zimowe zamieszanie” najmłodsi zobaczą 24 lutego.
Niedziela to czas, kiedy można również nadrobić zaległości filmowe. W Cinema City do wyboru są najnowsze
produkcje zagraniczne i polskie. Atutem
kina są wygodne fotele, wysoka jakość
obrazu i dźwięku, co jest niezwykle istotne zwłaszcza przy efektownych produkcjach. Początek roku to rozdanie Złotych
Globów i nominacje do Oscarów. W lutowym repertuarze Cinema City dostępny
jest m.in. film „Green Book”, który w tym
roku otrzymał pięć nominacji do Oscara a także 3 Złote Globy. Warto zwrócić
uwagę na faworyta tegorocznych nagród Akademii Filmowej, czyli „Faworytę”, która ma aż 10 nominacji do Oscara.
Rodziny z dziećmi będą mogły wybrać
się na film o przyjaźni „Mia i biały Lew”
czy drugą część „Lego Przygoda”. Warto
dodać, że we wszystkie niedziele w ramach akcji „Rodzinne niedziele w Arkadii” w wybranych restauracjach za okazaniem biletu do Cinema City Arkadia
można skorzystać z 20 proc. rabatu. Lista restauracji, które biorą udział
w akcji: Azia Concept, Black Real
Burgers ‚n’ Bar, Kozaczok, Zielona,
Lalka, Fenicja, Vincent, Bierhalle, Trattoria Italia, Amrit Express,
Thai Wok i Subway.

AUTOR TEKSTU: JAKUB KRYSIAK

Mijają trzy lata od brutalnego
morderstwa popełnionego
przez Kajetana P. Choć
nie ma wątpliwości co do
popełnionego czynu, proces
nie jest przesądzony.
Środa 3 lutego 2016 roku. Mieszkańcy bloku przy ulicy Potockiej na Żoliborzu dzwonią po straż pożarną. W jednym z mieszkań dochodzi do niewielkiego pożaru. Strażacy zjawiają się około
godziny 15 i bez trudu gaszą ogień. Po
wejściu do lokalu trafiają na zapakowane w worek rozczłonkowane ciało. Obok
leży plecak z odciętą głową. Na miejsce
zostaje wezwana policja.
Kajetan P. od tygodni pracuje nad
samodoskonaleniem się. Jego misją jest
wyzbycie się ludzkich słabości. Dopuszcza się głodówek, wykonuje intensyw-

ne ćwiczenia fizyczne i zrywa wszystkie
kontakty towarzyskie. W międzyczasie
uznaje, że osiągnął etap ewolucji, w którym uznał, że musi zabić jakąś osobę.
- Miało to na celu „pozbycie się słabości, jaką jest przekonanie, iż życie ludzkie jest warte więcej od życia świni lub
komara”. Taka myśl towarzyszyła mu od
jakiegoś czasu – mówił przed trzema
laty na konferencji prasowej warszawski prokurator, Przemysław Nowak.
„Do wielkiej sztuki popełnienia
upragnionego morderstwa”
Mężczyzna pracował w bibliotece na
Woli. Jest absolwentem dziennikarstwa
i filologii klasycznej. Należał do kulturalnego koła naukowego, w ramach którego prowadził portal „Książę i żebrak”,
publikował w roczniku „Meander” Polskiej Akademii Nauk, gdzie zamieszczono jego wiersz poświęcony Habinalowi
Lecterowi. We fragmencie jego wiersza
czytamy: „Czujesz? Czujesz? To boski

zapach! (...) Góra jedzenia: pięć wątróbek z tanich pisarzy. Dlaczego pięć, tylko pięć - trochę przykro (…) Do wielkiej
sztuki popełnienia upragnionego morderstwa”.
Kajetan P. prowadził również wykłady i prelekcje, których tematem było:
„Znaczenie samodyscypliny dla wewnętrznej wolności człowieka, czyli
problem woli w myśli starożytnej oraz
chrześcijańskiej” czy „Świat zmysłowy
jako iluzja”.
Inteligentny, towarzyski i młody,
tak był postrzegany wówczas 27-latek.
Chciał być jednostką ponadprzeciętną.
Pasażer miał wytłumaczyć, że to
„tusza dzika”
- Przyjęliśmy hipotezę, że idąc na
spotkanie, wiedział, co zrobi. Nie było
żadnego afektu, awantury, ale realizacja morderczego planu – powiedzieli
wówczas policjanci. Co miałoby być na
to dowodem? 
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Sposób w jaki rozczłonkowano ciało
wymagał wiedzy i sprzętu dużo bardziej
specjalistycznego niż zwykły kuchenny
nóż. Precyzyjnie podzielone ciało spakował do worków i pojechał taksówką do
wynajmowanego na Żoliborzu mieszkania. - I w tym momencie, jak sam mówił podejrzany, wszystko się posypało
w jego ocenie. Ponieważ torba zaczęła przeciekać - mówił po zeznaniach Kajetana P. prokurator. Śledczy dotarli do
kierowcy, który przewoził podejrzanego. Jego uwagę zwróciły właśnie worki,
z których ciekła krew, ale pasażer miał
wytłumaczyć, że to „tusza dzika”.
- Ponadto widziała go sąsiadka, kiedy wszedł do mieszkania z tymi torbami. Wtedy uznał, że zaraz może przyjechać policja i postanowił uciekać. Pozostawił to tak jak przyniósł, jedynie podpalił torbę, chcąc wywołać pożar, którym mógłby zatrzeć przynajmniej częściowo ślady, które pozostawił. Jego
ucieczka nie była wcześniej dokładnie
zaplanowana – tłumaczył prokurator.
„Zamienili kilka zdań,
pokrzywdzona zaproponowała
herbatę a podejrzany korzystając
z chwili nieuwagi, pozbawił ją
życia za pomocą noża”
W dniu morderstwa około godziny 10 Kajetan P. zwolnił się z biblioteki na warszawskiej Woli, w której pracował. 27-latek wsiadł do tramwaju i pojechał do mieszkania przy ulicy Skierniewickiej, gdzie mieszkała lektorka języka
włoskiego, u której miał pobierać korepetycje. Ofiarą okazała się 30-letnia Katarzyna J. Podejrzany uznał, że musi to
być osoba przypadkowa, najlepiej lektor jakiegoś języka. Odnalazł ją dzięki
ogłoszeniu w Internecie. Wybrał ofertę
Katarzyny J., bo, jak później twierdził,
nie było zdjęcia. Na korepetycje umówił się telefonicznie. 30-latka nie spodziewała się horroru, jaki wkrótce miał
ją czekać.
- Wszedł do mieszkania. Zamienili kilka zdań, pokrzywdzona zaproponowała herbatę a podejrzany korzystając
z chwili nieuwagi, pozbawił ją życia za pomocą noża. W tym momencie, w czasie
składania tych wyjaśnień następują dywagacje podejrzanego na temat wartości życia ludzkiego. Czy jest ono więcej
warte, czy mniej od życia świni lub komara. Dochodzi do wniosku, że nie i podkreśla jeszcze raz, że to był element jego
walki ze słabością ludzką, jaką jest szacu-
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mężczyźnie udało się zaatakować jednego z mundurowych.
Po przylocie do Polski mężczyzna
trafił do aresztu przy ulicy Rakowieckiej, gdzie mimo obstawy i traktowania
podejrzanego z najwyższym priorytetem ostrożności udało mu się zaatakować po raz drugi – tym razem psycholog, z którą miał rozmawiać. Wykorzystał wówczas kawałek szkła z rozbitego
słoika. Kajetanowi P. już wcześniej zdarzały się napady agresji. Zanim zerwał
kontakty z rodziną dotkliwie pobił swojego ojca.

nek dla życia ludzkiego. Następnie dokonuje realizacji swojego planu, ponieważ
to było zaplanowane. Przyszedł z nożem,
z piłą i z torbą. W innym pomieszczeniu
odciął głowę ofierze, następnie zaczął
sprzątać, wycierając ręcznikami krew.
Ręczniki wrzucił do pralki, którą włączył
– wyjaśniał później Nowak.
Od lat uczyła się języków. Rodzice
kupili jej mieszkanie na Woli – była
ich oczkiem w głowie
Ze względu na szacunek dla ofiary
prokuratura nie zdradziła do tej pory co
Kajetan P. pierwotnie zamierzał zrobić
ze zwłokami Katarzyny J. Kobieta pochodziła z Radomia, ukończyła historię
sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W przeszłości pracowała w Zespole Naukowym Do Badań Dziejów Radomia. Pisała również artykuły do specjalistycznych pism zajmujących się renowacją zabytków. Znajomi wspominali ją jako poukładaną i uprzejmą dziewczynę. W planach miała wylot do Bolonii, gdzie czekał na nią przyjaciel.
„W jego pokoju znaleźliśmy
poszlaki mogące wskazywać, że
długo się do tego przygotowywał
lub nawet, że kiedyś już to zrobił”
- To skrajnie niebezpieczny człowiek.
W jego pokoju znaleźliśmy poszlaki mogące wskazywać, że długo się do tego
przygotowywał lub nawet, że kiedyś już
to zrobił – mówili nieoficjalnie dziennikarzom policjanci prowadzący sprawę.
Policja po przyjeździe do mieszkania na Żoliborzu natychmiast sprawdziła w bazie listę zaginięć. Jedną z poszukiwanych była właśnie Katarzyna J. Po

sprawdzeniu mieszkania kryminalni znaleźli ślady krwi. Po badaniu DNA okazało się, że zwłoki znalezione w mieszkaniu
wynajmowanym przez Kajetana P. należą do lektorki języka włoskiego. Sprawa
nabrała rozgłosu medialnego.
Podejrzany ucieka z kraju. Początkowo poszukiwany jest jedynie w celu złożenia wyjaśnień, jednak po czasie okazuje się głównym podejrzanym w sprawie.
Chwaliłyśmy go, że taki klient to
skarb
Po podpaleniu zwłok w mieszkaniu
na Żoliborzu ostatni raz widziany był na
Dworcu Centralnym skąd pojechał pociągiem do Poznania. W tym miejscu trop się
urywa. Wcześniej jednak wziął w banku
kredyt na 15 tys. zł. - Miał wszystkie niezbędne dokumenty. Był miły, uśmiechnięty. Chwaliłyśmy go, że taki klient to skarb
- mówiła tabloidowi „Super Ekspres” jedna z pracownic oddziału, w którym podejrzany wziął pożyczkę.
Medialna ucieczka z finałem na
Malcie
Pościgiem Kajetana P. żyje cała Polska. Na jaw wychodzą kolejne fakty z życia poszukiwanego. Tygodnik „Polityka”
donosi za pośrednictwem mediów społecznościowych, że Kajetan P. pracował w redakcji jako stażysta. - Redakcja
„Polityki” dysponuje konspektami tekstów Kajetana Poznańskiego. Zostaną
one przekazane policji i prokuraturze.
Jak się okazuje, podejrzany o brutalne
morderstwo był kilka lat temu na stażu
w naszej redakcji. Naszym zdaniem odnalezione prace Kajetana P. mogą być
pomocne w budowaniu portretu psy-

chologicznego. Tym bardziej, że na różne sposoby tematy proponowanych
artykułów odnosiły się do historii kanibalizmu a tezy były dość osobliwe –
informował tygodnik, zaznaczając jednocześnie, że proponowane przez niego tematy najczęściej dotyczyły historii kanibalizmu, Hannibala Lectera i miały „osobliwy” charakter.

Rajd przez Europę do Afryki
- Poszukujemy tego mężczyzny
wszelkimi dostępnymi kanałami w ramach Europolu, Interpolu oraz SIS (System Informacji Schengen). Zaangażowani są między innymi oficerowie łącznikowi w innych krajach Unii Europejskiej - informowała wówczas Iwona Kuc
z wydziału prasowego KGP. Niemal na-

Jeśli sąd uzna, że bibliotekarz, który chciał
udowodnić, że życie ludzkie jest tyle samo warte
co życie komara, miał ograniczoną poczytalność,
podejrzany może skorzystać z nadzwyczajnego
złagodzenia kary. Wtedy Kajetan P. mógłby wyjść
na wolność nawet po niespełna trzech latach
Medialnym analizom podlegało także
CV poszukiwanego wówczas mężczyzny.
Miesiąc po stażu w tygodniku odbył również staż w Polskiej Agencji Prasowej,
gdzie pracował w dziale „Cywilizacje”. Zajmował się tam głownie pisaniem depesz,
przeprowadzaniem wywiadów i braniem
czynnego udziału w konferencjach prasowych. Zajmował się głównie wydarzeniami kulturalnymi na terenie Warszawy. W swoim CV Kajetan P. napisał, że
do jego atutów należą m.in. „samodzielność i dyscyplina”, „odporność na stres”,
„solidna kondycja fizyczna” oraz „pasja
do gotowania, pływania i dłuższych wypraw do lasu”. Znał także język angielski
(poziom C2 i certyfikat) i łacinę (C1 i zaświadczenie). Mówił też o komunikatywnym hiszpańskim (B2 i certyfikat) i znał
podstawy portugalskiego (B1).

tychmiast po morderstwie pojawiły się
spekulacje, że mężczyzna wyleciał za
granicę, dlatego też wydano wszystkie międzynarodowe nakazy aresztowania. Jak się później okazało, Kajetan P.
z Poznania wyruszył pociągiem do Niemiec a następnie do Włoch, gdzie promem popłynął na Maltę. Stamtąd miał
w planach wyruszyć do Afryki. Podczas
podróży żył bardzo oszczędnie. Żywił
się jedynie mlekiem, wodą i owocami.
Po niespełna dwóch tygodniach złapała go specjalna grupa pościgowa wielkopolskiej policji. Podczas zatrzymania
nie stawiał oporu, był kompletnie zaskoczony.
Kajetana P. przetransportowano
w specjalnym konwoju na pokładzie
wojskowego samolotu. Mimo zachowania najwyższych środków ostrożności

Po ponad roku zakończono
śledztwo – nie ma wątpliwości co
do popełnienia zarzucanej zbrodni
Oskarżony przyznał się do zbrodni
zabójstwa i złożył obszerne wyjaśnienia. W odniesieniu do pozostałych przestępstw oskarżony nie zajął stanowiska – podkreślała prokuratura. Śledztwo zakończono w lipcu 2017 r. Prokuratura skierowała akt oskarżenia do
sądu. Kajetan P. odpowie za napaść na
policjanta i psycholog a także zabójstwo. Proces jest tajny. Wiadomo jedynie, że prowadzony jest w sali dla najgroźniejszych przestępców. Z uwagi
na bezpieczeństwo osób zaangażowanych w śledztwo i świadków oskarżony
w trakcie rozpraw oddzielony jest od
reszty sali kuloodporną szybą. Z obrońcami może komunikować się jedynie za
pomocą umieszczonego wewnątrz mikrofonu i słuchawek.
Jeśli sąd uzna, że bibliotekarz, który chciał udowodnić, że życie ludzkie
jest tyle samo warte co życie komara,
miał ograniczoną poczytalność, podejrzany może skorzystać z nadzwyczajnego złagodzenia kary. Wtedy Kajetan P. mógłby wyjść na wolność nawet
po niespełna trzech latach. Skąd taka
możliwość? W sprawie pojawiły się
sprzeczne ekspertyzy dwóch zespołów biegłych. Po wielu miesiącach od
aresztowania podejrzanego ujawniono wynik ekspertyzy dotyczącej poczytalności Kajetana, wedle której biegli uznali, że cierpi on na chorobę psychiczną. Drugi zespół biegłych oznajmił, że Kajetan wiedział co robił w chwili morderstwa i ma tylko pewne zaburzenia. Proces zapowiada się na bardzo trudny, biorąc jeszcze pod uwagę
kontekst rodzinny oskarżonego. Trudno zapomnieć też, że matka Kajetana
P. jest prokuratorem.
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Przytul
“Aby przeżyć, potrzebujemy czterech uścisków dziennie.
Aby zachować zdrowie – ośmiu, ale żeby się doskonalić – dwunastu”
[Virginia Satir]
AUTORKA TEKSTU:
ANNA SZYMAŃSKA

Cóż może być milszego w zimowy wieczór niż otulenie się
miękkim kocem? Cóż milszego niż wtulić się w ramiona
ukochanego? Cóż słodszego niż tulenie małego dziecka?
Cóż bardziej rozbrajającego niż widok dużego faceta
z niemowlakiem albo pary tulących się staruszków? Kiedy
tracimy kogoś bliskiego, często mówimy “będzie mi brak
twojego przytulenia”. O ulubionym miejscu mówimy “przytulny
kącik”. Co takiego jest w przytulaniu, że czerpiemy z niego
radość i poczucie bezpieczeństwa?
Przytulanie pokonuje stres i poprawia nastrój. Ma nawet swoje święto - 31
stycznia to Dzień Przytulania. Za oknem
zimno, szybko zapada zmrok, łatwo złapać doła a kiepski nastrój można poprawić przytulaniem. Czasami potrzebujemy tylko przytulenia, nie słów czy porad. Czy zaspokajamy naszą potrzebę
bliskości i czułości? Co się dzieje, gdy
nie zaspokajamy tej podstawowej potrzeby?
Wielu z nas zna eksperymenty psychologiczne, choćby Stanfordzki Eksperyment Więzienny Philipa Zimbardo,
eksperyment Stanleya Milgrama (to ten
z posłuszeństwem i prądem - po pół
wieku powtórzony przez polskich psychologów) czy Iwana Pawłowa (ślinią-

cy się pies i dzwonki). Na podstawie ich
wyników wiele dowiadujemy się o psychice, zachowaniach, odruchach. Były
także badania “nad przytulaniem”. W latach 60. XX w. Harry Harlow przeprowadził eksperyment na młodych rezusach. Dziś wyda się nam okrutny i nieetyczny, ale…wiele się z niego dowiadujemy. Badacz ten zaprojektował dwie
sztuczne “mamy”. Jedna była z drutu,
miała też butelkę podgrzanego mleka
umieszczoną tak, by małpki mogły swobodnie z nich pić. Druga “mama” składała się z drutu i miękkiej i ciepłej tkaniny. Na potrzeby eksperymentu badacz
oddzielił małpki od ich mam. Okazało się,
że małpki wybierały przytulne “mamy”,
a do “karmiącej” podchodziły tylko na
chwilę, by się najeść. Szukały kontaktu

i bliskości w druciano-futrzanej namiastce.
Do drugiej część eksperymentu
zbudowano 4 “mamy” z miękkiej tkaniny, ale dodatkowo każda została wyposażona w nieprzyjemną mechaniczną pułapkę: silny strumień powietrza,
gwałtowne potrząsanie, gwałtowne
odrzucenie, czy tępo zakończone mosiężne kolce. Badacz zaobserwował zaskakującą prawidłowość: mimo odpychania/odrzucania małpki wracały do
“matek”, szukały z nimi kontaktu, mocno przytulały, błagalnie szukały wsparcia, nawet porzucając zabawy z rówieśnikami. Nie przeprowadzono podobnego eksperymentu na ludziach, ale wiele
przykładów rodzin, w których występuje przemoc, ukazuje, że trudno wyjść
z patologicznych uwikłań, bo członkowie rodziny czują potrzebę bliskości i lojalności w stosunku do agresora, mimo
doznawania od niego krzywd.
Współcześni naukowcy, którzy zajęli się podobnymi zagadnieniami, dowiedli, że dzieci, które są przytulane od
pierwszych chwil życia lepiej się rozwijają a ich mózgi sprawniej pracują. Lekarze przyłączają swój głos: poród jest
sam w sobie dla dziecka wielkim stresem a bliski kontakt z mamą tuż po porodzie pomaga w szybszym przystosowaniu się do nowej sytuacji. Dzięki WOŚP na oddziały neonatologiczne
zaczynają trafiać specjalne rozkładane
fotele typu “uszaki”. Można w nich wygodnie karmić czy kangurować maleńkich pacjentów.

Taki dotyk wręcz ratuje życie.
W roku 1995 r., 12 tygodni przed terminem, przyszły na świat bliźniaczki Kyrie
i Brielle. Każda z nich ważyła mniej niż kilogram. Umieszczono je w osobnych inkubatorach. Jedna z dziewczynek szybko przybierała na wadze, była coraz silniejsza. Druga - z trudem oddychała, nie
rosła, jej serce było coraz słabsze. Po 3
miesiącach nastąpił ostry kryzys - Brielle z trudem oddychała, zaczęła sinieć,
serce biło niebezpiecznie szybko. Wtedy
jedna z pielęgniarek - wbrew przepisom
- przeniosła Kyrie do inkubatora Brielle. Siostry przytuliły się do siebie, Kyrie
objęła Brielle. Stan słabszej dziewczynki zaczął się szybko poprawiać: uspokoił się oddech, tętno i temperatura wróciły do normy, krew nasycała się tlenem.
Kilka miesięcy później dziewczynki opuściły szpital.
Na jednej z uczelni w czasie eksperymentu na dorosłych dowiedziono,
że delikatny dotyk (np. muśnięcie ramienia) powoduje, iż przyjaźniej odnosimy się do dotykającej osoby. Taki dotyk obniża ciśnienie i redukuje poziom
stresu a nawet łagodzi ból. Może także
ułatwić zdobycie partnera. Skomentował to prof. Zbigniew Izdebski: “Jeśli nie
przekroczymy pewnej granicy intymności, dotyk odbieramy jako przyjemne uczucie […] Wbrew stereotypom takiej bliskości potrzebują także mężczyźni. Często jednak wstydzą się do tego
przyznać”. Nagminnie (szczególnie mężczyznom) zdarza się mylić czułość ze
słabością. A przecież każdy z nas ma takie chwile, gdy potrzebuje zrozumienia,
życzliwości, wsparcia.
Potrzeba przytulania towarzyszy
nam od niemowlęctwa. Opieka nad noworodkiem wymaga bliskości fizycznej:

karmienie, przewijanie, kąpanie, pieszczoty – to wszystko buduje więź i rozwija czułość. Dlatego dzieci z domów
dziecka czy z domów, w których panuje
dysfunkcja emocjonalna cierpią na zaburzenia więzi i rzutuje to na ich dorosłe związki.
Podczas przytulania wydziela się oksytocyna (zwana „hormonem przytulania”), która odpowiada za tworzenie więzi emocjonalnych, łagodzenie stresu i zapewnia prawidłowy rozwój. W badaniach
na szczurach zauważono, że młode porzucone i nielizane przez matki miały we
krwi bardzo niski poziom oksytocyny.
Były one bardziej agresywne i zestresowane niż te, którymi matki czule się zajmowały. Gorzej też znosiły ból.
Regina Sullivan uważa, że dotyk bliskiej osoby zmienia aktywność genów
związanych z odczuwaniem tych emocji, które są odpowiedzialne za zwiększone wydzielanie “hormonów szczęścia”. Substancje te nie tylko działają
przeciwbólowo, ale również wywołują
uczucie przyjemności.
Dzieci, które są pozbawione czułości
gorzej rozwijają się fizycznie i emocjonalnie. Potwierdziły to m.in. obserwacje w rumuńskich sierocińcach. Dzieci
były karmione i przewijane, ale nikt nie
okazywał im czułości. Stawały się apatyczne i przestawały się rozwijać. Zatrudniono opiekunki, które mówiły do
dzieci, sadzały je na kolana, nosiły na
rękach. Po roku okazało się, że terapia
dotykiem przyniosła zaskakujące efekty. U dzieci obniżył się poziom kortyzolu
(hormonu stresu), podczas gdy u dzieci spoza programu był on cały czas wysoki. Inne badania wykazały, że porzucone rumuńskie sieroty miały słabiej niż
rówieśnicy rozwiniętą korę okołooczo-
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dołową. Nie były więc w stanie odczuwać emocji i wczuwać się w przeżycia
innych ludzi.
Rozczula widok bezradnego dziecka,
pochylamy się, uśmiechamy. Podobne
emocje wywołują starsze osoby, głodni, chorzy, a także małe czy potrzebujące opieki zwierzęta. Ale nie u wszystkich. Jeśli nie dostaliśmy w dzieciństwie
troskliwej opieki, czułości i “ciepła”, to nie
mamy ugruntowanych podstaw, by obdarować nimi innych. Deficyt czułości
w rodzinie może wynikać z lęków, jakie
towarzyszą budowaniu relacji i zmienności ról społecznych albo jest efektem
stosowania chłodu emocjonalnego używanego jako kary za przewinienia. To
jedna z najcięższych do zniesienia kar.
Czy przynosi efekty? Nie, bo: zaburza
poczucie bezpieczeństwa, zaniża samoocenę dziecka, nie uczy właściwej komunikacji i rozwiązywania problemów.
Ważne jest, by dziecko mogło obserwować czułość między rodzicami.
Jest to dla niego “kurs relacji partnerskich”. Jeśli dziecko widzi, że rodzice
przytulają się, całują się na przywitanie czy na pożegnanie i mówią do siebie pieszczotliwie, to uczy się jak należy traktować bliskie osoby i jak okazywać im uczucia.
Nie narzucajmy się z czułością,
szczególnie tym, którzy nie są na nią
gotowi. „Wciskanie” swojej czułości na
siłę jest nadużyciem. Zapewne wielu
z nas zna sytuacje, kiedy różne ciocie,
babcie i znajome rzucają się, by uściskać, ucałować dzieci a te aż sztywnieją
z niechęci. Dajmy dzieciom wolną wolę.
Bo jak dziecko ma się nauczyć obrony przed niewłaściwym dotykiem, gdy
zmuszamy je do kontaktów, na które
nie ma ono ochoty?

reklama

Program wydarzeń oraz cykli filmowych kina Wisła (luty 2019 r.)
W walentynki 14 lutego zapraszamy do kina Wisła
Zaprezentujemy Państwu znakomite filmy. Na ekranie będzie można zobaczyć m.in. obsypany nagrodami
film „Green Book’’ (5 nominacji do Oscara, 3 Złote Globy). Kolejna propozycja na walentynkowy wieczór
w kinie Wisła to przedpremierowy pokaz filmu „Wszyscy wiedzą’’. Penélope Cruz i Javier Bardem stworzyli
jeden z najwspanialszych duetów w ich karierze. Poza tym na ekranie „Faworyta’’ (10 nominacji do Oscara,
4 nominacje do Złotych Globów) i „Planeta singli 3’’ będzie bardzo śmiesznie i bardzo wzruszająco. Przed
wybranymi filmami konkursy Happy seats:-).

23 lutego o godzinie 18:00 zapraszamy na retransmisję koncertu André Rieu:
„koncert karnawałowy z Sydney” z 1 stycznia 2019r.
Bilet normalny 40zł, ulgowy 35zł.

Rezerwacja i zakup
biletów online
www.novekino.pl
Kino Wisła, Plac Wilsona 2,
tel. 22 839 23 65
*godziny poszczególnych seansów
mogą ulec nieznacznym zmianom.
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OWCE NA WIŚLE,
czyli o Kępie, której nie ma

Widok Kępy
Polkowskiej.
Zygmunt Vogel,
ok. 1775

AUTORKA TEKSTU:
LILIANA KOŁŁĄTAJ
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W dniu 28 października 1605 roku
żywił tamże magistrat ośm osób, a 26
listopada t. r. mamy ostatni ślad, iż niejaka Mikołajowa Cieślina bolejąc na zarazę, była utrzymywaną na tej kępie.
Szczegóły powyższe, aż nadto jawnie
wyświecają, iż kępa Polkowska była już
od roku 1605 zamieszkałą.”
Używana w rozprawie Wejnerta
miara długości — łokieć — stosowana
była na terenach Polski co najmniej od
XII w. Łokieć pierwotnie odpowiadał odległości od końca średniego palca do
pachy. 


W poprzednim numerze “Gazety Żoliborza” pisałam o Muzeum
Sportu i Turystyki, które mieści się w gmachu Centrum
Olimpijskiego przy Wybrzeżu Gdyńskim. Stamtąd już tylko kilkaset
metrów do Wisły. Na samym brzegu przed oczami pojawia się dość
rwący miejscami nurt, przeciwległy brzeg i zarośnięte krzewami
łachy i wyspy. Spokój, cisza i dzika natura, kilka minut spacerkiem
od hałasów i pośpiechu wielkiego miasta. A jak było tu dawniej?
Zanim powstał Żoliborz, w tej właśnie okolicy istniała wieś należąca do
książąt mazowieckich. Zwano ją rozmaicie: Polków, Polików, Pólków. Rozciągała się na terenach obecnego Żoliborza Dziennikarskiego, a zabudowania
dochodziły aż do rzeki. Do wsi należały
także wyspy na Wiśle.
Znamy doskonale Kępę Potocką.
Mało komu przyjdzie dziś jednak do
głowy, że niegdyś była wiślaną wyspą.
O Kępie Potockiej opowiem jednak innym razem. Teraz zajmijmy się Kępą Polkowską, zwaną też Polikowską, dawniej
całkiem sporą wyspą na środku Wisły.
Sięgnijmy do źródeł i oddajmy głos
prawnikowi i historykowi Aleksandrowi
Wejnertowi, który tak oto pisze o Kępie
Polkowskiej: (fragmenty tekstu historycznego przytaczam z zachowaniem
oryginalnej pisowni).
„Położenie tej kępy rozciągało się od
dawnych granic wsi Półkowa pod Warszawą, aż do dzisiejszej Mostowej ulicy. Nazwanie jej było różne: pierwotnie
w XVII wieku zwano ją Polkowską, następnie znajdujemy w aktach urzędowych, iż mianowano ją Zamkową, wreszcie z opisu statystycznego Warszawy
w r. 1790, (...) wyczytujemy, iż dano jej
miano Syreny, może od herbu Warszawy
uświęconego zwyczajem. Na planie sto-

licy w r. 1762 przez pułkownika Ricauda
de Tirregaille uskutecznionym możemy
się przekonać o położeniu i wielkości powierzchni, którą taż kępa zajmowała. Podług tego i następnych dowodów składała się ona z dwóch oddzielnych, przy
sobie leżących, wysepek. Jedna z nich,
większa, miała długość od południa ku
północy łokci koron. 916, od wschodu
zaś na zachód łokci 233. Druga, mniejsza,
oddalona od pierwszej na łokci 70 miała długość od południa ku północy łokci 633 a od wschodu na zachód 170 łokci. Łącznie więc obydwie zajmowały powierzchnię ziemi w rozciągłości od południa ku północy łokci 1,549 (...)
Większa kępa, naprzeciwko Mostowej ulicy, oddalona była od brzegów wiślanych od strony Warszawy na łokci
koron. 400; mniejsza zaś, licząc od granic Żoliborza, miała takiej odległości od
Warszawy przeszło łokci koron. 300.
Najdawniejszą dotąd wiadomość
o tej kępie znajdujemy w rachunkach
Starej Warszawy pod datą 1605 r. Dowiadujemy się z nich, że „Zapadających
na morowe powietrze, za pomocą czółen przeprawiano na Kępę Pólkowską,
ażeby zaś przyspieszyć dostanie się,
urządzono linę łączącą kępę z Warszawą i utworzono rodzaj promu dzisiejszego.(...)

AGAD mapa Warszawy 1772
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Plan Warszawy z 1790 r.

Plan Warszawy Ricaud de Tirregaille’a z 1762 r. Fragment z Kępą Polkowską

Jednak inną długość miał łokieć
krakowski, inną wrocławski, a jeszcze inną warszawski. Wprowadzony
w 1764 roku łokieć koronny, liczył
59,553 współczesnego centymetra.
Jak zatem łatwo policzyć, obie kępy
łącznie miały ponad 900 m długości,
z czego mniejsza, usytuowana w odległości ok. 170 m od żoliborskiego brzegu, ciągnęła się na przestrzeni ponad
370 m, zajmując ok. 100 z kilkusetmetrowej w tym miejscu szerokości Wisły. Zważywszy na niewielką odległość
między nimi można z dużym prawdopodobieństwem przypuszczać, że niegdyś była to jedna wyspa. Potwierdzenia na to w dokumentach i planach
jednak nie ma.

O sanitarnym wykorzystaniu kępy
przypomniano sobie w roku 1624 podczas kolejnej epidemii, o wiele cięższej,
niż w roku 1605. Stworzono tam wówczas izolatorium składające się z siedmiu drewnianych chat. Pobudowano
nawet kuchnie, aby maksymalnie ograniczyć kontakty chorych z miastem.
Kilkadziesiąt lat później miasto zubożone potopem szwedzkim i najazdem
Rakoczego, zaczęło szukać dodatkowych
dochodów. Wówczas to wydzierżawiono
wyspy Chrystianowi i Dorocie Makin, rodzinie kupców warszawskich.
Ponownie Kępa przydała się, gdy August II Sas, w roku 1704 nakazał uzbroić
ją w armaty w obronie przed nadciągającymi Szwedami.

LUDZIE ŻOLIBORZA
Z dokumentów Magistratu z roku
1743 dowiadujemy się, że miasto ustawiło na wyspie szafot szubieniczny
i urządziło miejsce straceń skazanych
na karę śmierci szubrawców.
O tym, że później owe wyspy były łakomym kąskiem świadczy najlepiej kontrakt, który podpisała z Magistratem
księżna Magdalena z Czapskich Radziwiłłowa w styczniu 1762 r. na lat dwadzieścia, zobowiązując się płacić miastu
czynsz w wysokości 400 złotych polskich rocznie. Jak księżna wyspy zagospodarowała nie bardzo wiadomo, natomiast wiadomo, że Kępę przejął od
niej Jakub Fontana i zorganizował tam
pierwszy w Warszawie zakład kąpielowy. Po nim zaś teren użytkował kasztelan żmudzki Chodkiewicz.
W roku 1796 Kępa przynosiła jeszcze dochód miastu z corocznego czynszu. Znajdowały się tam wówczas budynki mieszkalne, wynajmowane razem
z gruntem.
O zniknięciu Kępy ze środka nurtu
Wisły brak pewnych wiadomości. Prawdopodobnie zniósł ją wielki wylew Wisły w roku 1813. Po kępie południowej
nie pozostał żaden ślad. Kępy na wysokości Żoliborza, bliżej praskiego brzegu
raczej nie są pozostałościami po dawnej
północnej wyspie, gdyż występują one
już na wcześniejszych mapach. Ponieważ jednak znajdują się na wysokości
dawnego usytuowania północnej części Kępy Polkowskiej, biorąc pod uwagę
mocny nurt rzeki i częste przesunięcia
materiału dennego, nie można całkowicie wykluczyć, że jakieś resztki nie zakotwiczyły w rejonie Golędzinowa. A o
co chodzi z tymi owcami, które pojawiły się w tytule?
Na początku XIX wieku zainteresowanie możnych wyspami na Wiśle spadło niemal do zera.
Kępę zamieszkali rolnicy i hodowcy
bydła — dostarczyciele nabiału dla Warszawy. Niewykluczone, że wśród zwierząt hodowlanych były też owce.
W ostatnich latach na kępie przy
praskim brzegu, widocznej z Żoliborza
pojawiły się zwierzęta hodowlane. I nie
tylko owce, ale również kozy.
Po co tam one obecnie? Zostały zatrudnione tam w charakterze kosiarek. Niegdyś na wyspach była wielka rozmaitość ptactwa wodnego, ale
były to tereny doglądane przez ludzi.
Odkąd mieszkańcy je opuścili, kępy zarosły chaszczami i ptaki nie radzą sobie
w tych warunkach.
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WITOLD LUTOSŁAWSKI
AUTORKA TEKSTU:
LILIANA KOŁŁĄTAJ

Witold Lutosławski urodził się 25 stycznia 1913 r. w Warszawie.
W czasie I wojny światowej Lutosławscy, zmuszeni do ucieczki
przed wojskami niemieckimi, przenieśli się do Moskwy.
Po wybuchu rewolucji październikowej bolszewicy aresztowali i rozstrzelali
ojca. Matka z trójką osieroconych synów
powróciła do wolnej już wówczas Polski.
Witold interesował się muzyką od
najwcześniejszych lat. Sześcioletniego
chłopca matka uczyła gry na fortepianie; wkrótce on sam zaczął tworzyć własne kompozycje.
W 1937 r. ukończył studia kompozytorskie i pianistyczne w Konserwatorium
Warszawskim.
W 1939 r. odbyło się pierwsze w karierze kompozytorskiej prawykonanie jego
utworu „Wariacje symfoniczne” pod batutą Grzegorza Fitelberga.
We wrześniu 1939 r. Lutosławski służył w wojsku jako radiotelegrafista. Po
ucieczce z niemieckiej niewoli wrócił do
Warszawy. W czasie okupacji zarabiał na
życie grając w kawiarniach.
W 1946 r. Lutosławski poślubił Marię Bogusławską, siostrę pisarza Stanisława Dygata. Byli małżeństwem do końca
jego życia.
Upodobania artystyczne kompozytora zmieniały się i krystalizowaly z czasem. Na początku Lutosławski był pod
wpływem neoklasycyzmu. W tym stylu powstała jego I Symfonia, skomponowana podczas okupacji. Artysta zaprezentował utwór w 1947 r., ale okazało się, że nie pasuje do założeń panującego wówczas socrealizmu. Symfonia została uznana za formalistyczną i wycofana z repertuaru.
Niebawem Lutosławski, nie akceptując coraz większych wpływów stalinowskich na życie muzyczne, zrezygnował
z udziału we władzach Związku Kompozytorów Polskich. W latach pięćdziesiątych trudna sytuacja materialna wielokrotnie zmuszała artystę do komponowania piosenek tanecznych i dla dzieci
na potrzeby Polskiego Radia, które pisał
pod pseudonimem „Derwid”. Wykonywali je potem m.in. Olgierd Buczek, Mieczysław Fogg, Kalina Jędrusik, Sława Przy-

Lutosławski wykładał na europejskich i amerykańskich uczelniach muzycznych. Liczne uczelnie, m.in. w Warszawie, Chicago, Glasgow i Cambridge
nadały mu doktoraty honorowe.
Przez wiele lat prowadził też działalność charytatywną, fundując stypendia dla młodych kompozytorów i wykonawców.
Lutosławski przez całe życie związany był z Warszawą. Mieszkał na Śródmieściu, na Pradze, na Saskiej Kępie. Pod koniec lat sześćdziesiątych kompozytor
kupił dom na Żoliborzu Oficerskim, przy
ulicy Śmiałej 39, w którym mieszkał aż
do śmierci.
Zmarł 7 lutego 1994 r. w Warszawie.
Pochowany został na Starych Powązkach. Na Żoliborzu upamiętniono go ulicą na Marymoncie, łączącą ulice Mickiewicza i Dembińskiego.

bylska i Violetta Villas. Pracował również
jako pianista i akompaniator a także jako
kompozytor muzyki dla teatrów.
Kompozytora inspirował także folklor, odniesienia do niego można odnaleźć w „Koncercie na orkiestrę”, skomponowanym w roku 1954. Utwór ten do
dziś pozostaje najczęściej wykonywaną
na świecie kompozycją Lutosławskiego.
W połowie lat pięćdziesiątych zmieniły się oczekiwania wobec artystów,
przejawem „odwilży” dla polskich muzyków stał się coroczny Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej
„Warszawska Jesień”. Pierwszy odbył się
w Warszawie w 1956 r. Na nim Lutosławski zaprezentował swoje awangardowe
kompozycje.
W latach 60. Lutosławski stał się artystą znanym
w świecie. Otrzymywał zaproszenia od sławnych orkiestr i instytucji, zapraszano go do udziału w prestiżoszawskiego,
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ZAMÓW ONLINE:

